Bestyrelses beretning Bjerringbro Atletik og Motion v/Generalforsamling d. 20. marts 2019.
Så er 2018 lagt i historiebøgerne. Således også i BAM. Hvad er det så for et år vi kan se tilbage på.
Sidste år indledte jeg beretningen med en opfordring til alle medlemmer om at bakke loyalt op omkring
vores arrangementer. Den opfordring har i taget imod og vi har set en markant fremgang i deltagerantallet
til vores arrangementer. Det er vi i bestyrelsen rigtig glade for.
Jeg viste ligeledes en graf med medlemsudviklingen fra 2004 til 2018 og en fremskrivning for de kommende
år, hvis ikke udviklingen vender. Det gjorde jeg fordi vi kan konstatere, at der hvert år falder flere
medlemmer fra end der kommer til. Det sidste år er det lykkes os, at holde skansen. Vi er lige nu 218
medlemmer. 212 aktive medlemmer og 6 passive. Hvis fremskrivningens spådom holder stik, så skulle vi
have været 190 medlemmer aktuelt. Disse to konstateringer gør, at vi i bestyrelsen går til
generalforsamlingen med mere optimisme end vi gjorde for et år siden.
I bestyrelsen forsøger vi at finde svar på udfordringen under overskriften Fremtidens Løbeklub. Vi har
forsøgt med nye tiltag. Morgenløb om mandagen og løb efter ulvetimen onsdag har været nye tiltag, men
vi må erkende, at det ikke vælter ind med nye medlemmer blot fordi vi annoncerer et nyt tilbud.
Oprettelsen af to Facebook sider i 2018 har betydet, at rigtig mange ser vores opslag. Det er bare ikke nok
til at få nye medlemmer til klubben. Vi skal dog fortsat forsøge, at finde tiltag der passer til nutidens og
fremtidens motionsløbere. Vi ønsker, at så mange som muligt, skal opleve glæden ved en løbetur i godt
selskab i den dejlige natur omkring Bjerringbro.
Samtidig er det vigtigt, at vi ikke glemmer de der er medlemmer – jer der allerede deltager i klubbens
aktiviteter. Derfor vil vi også fremadrettet have fokus på vores klubarrangementer. Og ikke mindst fokus på
det der fortsat er kernen i BAM.
De gode gamle BAM dyder. 3 x ugentlig træning, motionsløb – både med BAM som arrangør og de løb vi
deltager i i ind og udland. Sociale aktiviteter som fællestræning, foredrag, fællesspisning, sommer og
juleafslutning osv. Alt sammen aktiviteter, der i mange år og fortsat gør BAM til en dejlig klub at være
medlem af.
Traditionen tro startede 2018 med nytårsappel søndag d. 1. januar. Palle og Co, havde igen kaldt til
”tømmermandsløb” med efterfølgende besøg i svømmehallen hvor der blev serveret champagne og
kransekage.
Ni dage senere. 10. januar, var der ”eksamen” på Walk & Run holdet, hvor 15 løbere afsluttede med at løbe
de 6 km i et stræk. Der blev sluttet af med velfortjente eksamensbeviser, champagne kransekage og
klapsalver til de nye løbere.
Lørdag 3. februar arrangerede BAM for første gang SKYGGEbørnsløbet til fordel for sorgramte børn.
Arrangementet blev en succes med 140 deltagere. Set-up omkring SKYGGEbørnsløbet er, at BAM dækker
udgifterne omkring løbet og deltagergebyret dermed går ubeskåret til SKYGGEbørns fonden. I 2018 kunne
vi donere ca. kr. 10.000 til SKYGGEbørnsfonden.
14. marts blev den årlige generalforsamling afholdt. Birgitte Heegaard og Werner Lynglund blev genvalgt.
Den opmærksomme deltager på generalforsamlingen vil tænke ”det er da 1 for lidt”. Det er korrekt. Vi har
fået reddet trådene ud i.f.t. vedtægterne og er tilbage på sporet i år. Lars Brøndlund og Tove Sørensen blev
genvalgt som suppleanter. I løbet af året stoppede Lars som suppleant. Kurt Pedersen som revisor og
Steffen Laursen som revisorsuppleant blev begge genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jan Møller Nielsen som formand, Palle
Valbjørn som næstformand, Werner Lynglund kasserer, Birgitte Heegaard som sekretær.
8. april holdt vi Motionsdag for anden gang. Ca.100 deltagere løb ud og i mål fra Tennisklubbens klubhus.
Motionsdagen var igen en succes og set-up omkring motionsdagen er en af de tendenser i løbekulturen der
vinder frem i disse år. Socialt samvær omkring løb, arrangeret uden det store set-up med startnumre,
tidtagning osv. Det er vigtigt, at vi i BAM har øje for den udvikling og at dette også er et tilbud i forhold til
Fremtidens Løbeklub. Tak til Lars Pedersen som er tovholder på Motionsdagen.
26. maj skulle måneders forberedelse til Gudenåløbet stå sin prøve. Vi nåede ikke sidste års deltager
rekord. I alt deltog ca. 570 løbere og gående. Den store udfordring i 2018 var temperaturen. 26. maj var en
varm forsmag på sommeren der ventede. Det lykkedes at imødegå efterspørgslen på vand, så alle kom
sikkert og godt i gennem løbet. I bestyrelsen ser vi fortsat Gudenåløbet som BAMs bidrag til en større
Bjerringbro aktivitet, som kan være med til at sende et signal til omverdenen. Et signal om, at der faktisk
sker noget i Bjerringbro. I 2019 er Grundfos Olympics en del af Gudenåløbet. Hvis vi formår at fastholde
deltagerantallet fra 2018, så ender vi omkring 800 deltagere i år. Ligeledes kommer Gudenåløbet i år til at
indgå i Bjerringbros første Kulturfestival, som i øjeblikket er i støbeskeen. Det bliver spændende at se,
hvordan byen tage imod dette nye initiativ.
Forsommeren er også gået med at få styr på databeskyttelsesloven af 23. maj 2018 og Europa Parlamentet
og Europarådets forordning om databeskyttelse fra 2016. Uffe Salomonsen og Werner Lynglund har
udarbejdet BAMs privatlivspolitik. I kan finde og læse den på hjemmesiden. Baggrunden er at vi som
forening behandler dine personoplysninger og i privatlivspolitikken fortæller vi kort, hvordan vi behandler
dine oplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen.

Så blev det juni og tid for Stafet for Livet, som vist efterhånden må siges at være en tilbagevendende
begivenhed i Bjerringbro og i BAM. Trods alt en hyggelig BAM weekend dog på en lidt dyster baggrund.
Stafet for Livet er et arrangement som vi også bakker op om i år.
Første halvsæson blev afsluttet med sommerafslutningen 27. juni. I dejligt sommervejr med grill og
drikkevarer blev afslutningen nydt på græsset foran klubhuset.

2 halvsæson 2018 blev indledt i weekenden 16/17. August. Jeg ved ikke rigtigt om jeg skal sige med
deltagelse i Tange Sø Festival eller med 24 timers løbet i Viborg. Igen i 2018 havde Lilian og Palle Valbjørn
taget denne opgave. Tak for den energi i lagde i arrangementet. Desværre kunne 24-timers løbet ikke
konkurrere med Tange Sø, så det var kun med hjælp fra ikke BAM’ere, at det lykkedes at holde stafetten i
gang i 24 timer. Det var et rigtig hyggeligt døgn, men da indsatsen ikke står mål med resultatet, så er det
mest sandsynligt, at deltagelsen i 24 timers løbet bliver sat på pause i 2019.
I 2018 gjorde vi et forsøg med en anden form for klubturen. 8. september havde vi lejet Fiskehytten ved
Tange Sø og henlagt lørdagstræningen og efterfølgende hyggeligt samvær til de flotte omgivelser ved søen.
Det blev en kæmpe succes. Klubturen viste, at vi har mange medlemmer der gerne vil deltage, men som
bakker ud hvis det handler om startnumre og tidtagning. Derfor endte vi med dobbelt så mange deltagere
på klubturen som året før. Vi planlægger at gentage klubturen efter samme set-up i 2019.

Hen over det tidlige efterår fik vi ligeledes samlet op omkring vores mandag og onsdags træning. Vi fik sat
mere struktur omkring træningen. Vi fik temposætter skiltene tilbage osv. Hvad der er årsag til hvad er
svært at sige. Det vi blot har kunnet konstatere er, at fremmødet til vores træning hen over efteråret og
nytåret har være stigende. Endog meget stigende. Det er vi i bestyrelsen rigtig glade og tilfredse med. Nu er
den store udfordring, at fastholde denne tendens.
I september var Anne-Marie og Anette som temposættere med hjælp fra Gitte klar til at starte nyt hold
W&R op. 25 interesserede mødte op og mellem 15 og 20 gennemførte og fik eksamensbeviset 9. januar i
år.
Egeskovløbet blev igen afholdt første søndag i november. Der deltog 125 løbere. Egeskovløbet er en af de
traditioner vi skal værne om. Egeskovløbet er en dame i sin bedste alder. Egeskovløbet fyldte 47 år i 2018.
Vi har dog diskuteret set-up omkring Egeskovløbet. I forhold til deltager antallet, så bruger vi forholdsvis
meget tid og mange ressourcer på Egeskovløbet. Hvis vi sammenligner med SKYGGEbørnsløbet og
Motionsdagen, så opnår vi tæt på det samme deltagerantal med en væsentlig mindre indsats. Det er noget
vi skal have kigget på fremadrettet. Vi har heldigvis rigtig mange medlemmer der gerne giver en hånd med,
men vores ressourcer skal bruges der hvor det giver mest værdi. Ellers tømmer vi batterierne på den
frivillige indsats.
Suppeløbet var på kalenderen 17. november. Suppeløb med efterfølgende suppe, øl og saunagus. Palle
overrakte suppekurve til årets suppeløbere. Meget velfortjent blev det Mette Sloth og Willy Mortensen.
Både Mette og Willy er BAM’ere der altid er klar til, at give en hånd med omkring vores arrangementer. I
2018 var der så dukket en ny pris op. Rollatorprisen! Jeg ved ikke om den er tænkt som annekendelse. Det
er den næppe, men jeg kan fortælle jer, at den er blevet bemærket. Også i sammenhænge, hvor man ikke
lige havde ventet det. Så min opforrdring er: pas jeres træning og undgå på den måde, at gøre jer til
kandidater til Rollatorprisen 2019.
Traditionen tro. Så sluttede vi løbeåret 2018 med juleafslutningen med 80 deltagere. D. 12.december blev
der igen løbet omkring juletræet på torvet og som sædvanlig afsluttet med fællesspisning – en god gang
julemad – flæskesteg og ris ala mande. Temposætterne som er en stor aktiv for BAM, blev belønnet og fik
tak for deres store indsats gennem 2018.
De mange aktiviteter jeg lige har været igennem vidner om masser af liv i BAM. Og ikke nok med det, så har
der ind imellem disse aktiviteter været fællestræning, foredrag, sponsor arrangement med Jyske Bank,
diverse møder i udvalgene og ikke mindst deltagelse i masser af løb i ind og udland osv.
Blandt mange udvalg vil jeg nævne Trænerudvalget. Trænerudvalget har ansvaret for at udarbejde
træningsplaner og planlægge trænings aftener samt lede gruppen af temposætterne. Vi har i år valgt, at
samle trænerudvalget og temposætterne i dette udvalg. Der er planlagt 5 møder i 2019 i Trænerudvalget.
Da vores ugentlige træninger er omdrejningspunktet i klubben, så vil jeg opfordre jer til, at komme med
input til Trænerudvalget hvis der er noget omkring træningen i mener vi kan forbedre
Vi har 2018 afholdt 10 bestyrelsesmøder, alle med fast dagsorden. Referat kan ses på hjemmesiden. Det
skal nævnes, at Uffe fortsat er web-master på hjemmesiden. Tak til Uffe for indsatsen her.
I løbet af 2018 fik BAM’s hjemmeside tvillinger. En af hvert køn. Facebook siderne Bjerringbro Atletik &
Motion og BAMs løbegruppe kom til verdenen. Facebooksiderne har kravlet i 2018 og skal nu til at begynde
at lære at gå. I bestyrelsen tror vi fortsat på, at de sociale medier er en del af Fremtidens Løbeklub. Derfor
skal der lyde en opfordring til jer alle om at gøre Facebook siderne levende og være med til af den vej, at
sprede budskabet om det fantastiske løbefællesskab vi har i BAM.

Til sidst er det naturligt at sige tak til alle som har bidraget til at 2018 er blevet et flot BAM år. Her tænker
jeg særligt til dem der ikke er nævnt i beretningen.
Stor tak til alle vore sponsorer, som hjælper med at det er økonomisk muligt at lave alle de aktiviteter for
vore medlemmer, som vi rent faktisk gør. Tak til den lokale presse, som hjælper BAM med at komme ud
med vores budskaber og aktiviteter.
En stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for BAM, tak for godt og samvittighedsfuldt samarbejde.
En stor tak til alle jer frivillige. Det være temposættere, udvalgsmedlemmer, hjælpere til løb, etc., uden jer
var det svært at få BAM til at ”Løbe rundt” Der har igen i 2018 været rigtig mange medlemmer der byder
ind når der kaldes. Begrebet ”Tordenskjolds soldater” findes også i BAM. Vi har dog den glæde, at i BAM
snakker vi ikke om en håndfuld soldater, men mindst 10 håndfulde. Det skal vi glæde os over.
Som jeg sagde det indledningsvis i beretningen, så har der i det forgangne år været positive tegn omkring
medlemmernes deltagelse. Både i træningerne og de øvrige aktiviteter. Det gør, at den bekymring jeg gav
udtryk for sidste år, er mindre i skrivende stund. Vi skal dog være opmærksomme på, at intet kommer af sig
selv, så det kræver fortsat at vi som medlemmer tænker ”hvis jeg gør en indsats for BAM så får jeg mindst
det samme og sikkert meget mere tilbage”. Og på den måde bidrager du til, at BAM fortsat er en dejlig
forening at være medlem af.

På bestyrelsens vegne
Jan Møller Nielsen, Formand
20. marts. 2019

